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“Zadowolenie jest najlepszym komplementem.”
( Coco Chanel )

Jako właściciel salonu fryzjerskiego wiesz, aż za dobrze, jak bardzo jakość pracy zależy od oto-

Nasze usługi nie kończą na produkcji mebli. Nawet po dostarczeniu Twojego zamówienia jesteśmy

czenia, w którym pracujesz, chcesz więc by było piękne i funkcjonalne. Piękne otoczenie inspiruje,

cały czas dostępni do konsultacji. W przypadku chęci złożenia skargi lub dokonania dodatkowego

wpływa kojąco na Twoich klientów i tworzy spokojną atmosferę. Jakość sprzętu w Twoim salonie

zamówienia, wystarczy skontaktować się z naszym zespołem serwisowym. Chętnie wyjdą Tobie z

nigdy nie powinna być pominięta, bo to jakość decyduje o tym, czy Twoja praca będzie sprawiała Ci

pomocą, nawet jeśli okres gwarancji danego produktu już wygasł.

przyjemność i zadowolenie.
Wierzymy, że Twój salon powinien być inspiracją dla Ciebie i Twoich pracowników, każdego jednego
Podczas ostatnich 6o lat swojego istnienia na rynku, Welonda uzyskała niepodważalną reputację

dnia. Każdy człowiek czerpie inspirację z innego źródła. W tym katalogu, my czerpaliśmy inspiracje

jako przedsiębiorca, twórca i dostawca najlepszej jakości sprzętu do salonów fryzjerskich.

z czterech ważnych żywiołów: ziemi, wody, powierza i ognia. Te składniki łączą w sobie materię,
uczucia, racjonalność i stanowczość. I to właśnie te elementy połączone są razem miłością, którą

Welonda produkuje meble do salonów fryzjerskich w Holandii, gdzie ulokowana jest jej własna

my wszyscy wkładamy do naszej pracy.

fabryka. Wszystkie procesy związane z produkcją mebli Welonda znajdują się właśnie tam, od
momentu wstępnych projektów aż do samej taśmy produkcyjnej. Produkty marki Welonda nie są

Poprzez uzewnętrznienie tych czterech żywiołów i wyrażenie emocji jakie one powodują, mamy

produkcją masową, przeciwnie, wysoki wybór w kolorach i stylach pozwala nam tworzyć krzesła,

nadzieję, że zainspirujemy Cię do zaprojektowania salonu Twoich marzeń. Nie możemy doczekać

które są dostosowane do indywidualnych życzeń klienta. A to wszystko jest wykonane z największą

się by asystować Ci przy projektowaniu twojego niepowtarzalnego salonu. Tak naprawdę, to cała

dbałością o jakości. By dać temu wyraz, oferujemy bardzo długą gwarancję na nasze produkty.

przyjemność leży po naszej stronie. Będziesz właścicielem/ką salonu fryzjerskiego, który klienci
kochają odwiedzać i w którym Twój personel pragnie pracować.

W celu wytworzenia dobrego towaru, bardzo ważne jest by respektować prawa człowieka i
środowiska naturalnego. Specjalizujemy się w dostarczaniu produktów, które powstały w dobrych
warunkach pracy i przyjaznych dla środowiska sposób. Ma to pierwszorzędne znaczenie przy tworzeniu miejsc pracy w naszej fabryce.

Ponieważ Twoje zadowolenie jest dla nas największym komplementem.
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“Woda reprezentuje wyobraźnię, intuicję i kreatywność. To
wła-śnie te aspekty towarzyszą mi każdego dnia w czasie mojej pracy. Codziennie podejmuję wyzwanie, jakim jest

Frank Garnix

przełożenie życzeń klientów na gotowy do produkcji projekt.
Wszystko zaczyna się od szkiców i kilku pomysłów, których
ostatecznym rezultatem jest mebel do Twojego salonu, dopasowany dokładnie do Twoich wymagań. Czuję się zaszczycony faktem, że mogę przyczynić się do tego procesu.”

Technical designer Projektant techniczny
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Comfortable
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Comfort
Comfort Chair

Comfort
Cechy

•

Obicie do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

Zastosowanie modnych, drewnianych oklein sprawia, że

•

Drewniane okleiny dostępne z kolekcji Comfort

Welonda classic ma nowoczesny wygląd.

•

Możliwość wyboru pomiędzy czterema rodzajami kolumn

Dostępne również z •

Comfort Wash | Ta luksusowa myjnia fryzjerska jest atrakcyjnym połaczeniem nowoczesności z ciepłem.
Cechy

Z poduszką dla dodatkowej wygody siedzenia i w rozmaitych

		kolorach
•

Z przymocowanym podnóżkiem

Dostępne również z •

Obudowa ze stali nierdzewnej z lustrznymi panelami bocznymi

•

Obicie do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Drewniane okleiny dostępne z kolekcji Comfort

•

Biała lub czarna umywalka z jednouchwytową bacterią umywalkową

•

Regulowna umywalka porzez mechanizm dźwigniowy

•

Boczne lub podłowgowe podłączenie wody

Dozownikiem szamponu w umwalce

•

Elektrycznie regulowanym podnóżkiem

•

Masażem powietrznym połączonym

		

•

z elektrycznie regulowanym podnóżkiem

•

Masażem Shiatsu połączonym z elektrycznie regulowanym podnóżkiem

•

Szerokim wyborem dekoracyjnych elementów łączących z kolekcji drewna Welonda
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Comfort

Comfort

Comfort Style

Comfort Desk | Centralny punkt towarzystki Twojego salonu; elegancka lada recepcyjna z kolekcji

Spokojny i nowoczesny; połączenie Comfort Chair z

produktów Comfort.

Comfort Wash stworzy zestaw dla Twojego salonu.

Cechy

•

		
•
Dostępne również z •

Możliwość wybrania okleiny drewnianej z kolekcji
drewna Wolenda.
Do zamowienia pojedyńczo lub jako meblościanka
Oświetleniem LED

Cechy

•

Szeroki wybór oklein drewnianch z kolekcji drewna Welonda

•

Panelem lustrzanym

•

Okrągła podstawa może być rozbudowana w obie strony według życzenia

•

Drewnianymi lub lustrzanymi panelami łaczącymi

•

Przedni panel podświetlany

•

Dopasowaną szafką bez uchwytów

•

Podnóżkami do wyboru

•

Wbudowanym gniazkiem elektrycznym

•

Uchwytem na suszarkę
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Viva la Vida!
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Viva la Vida

Vida Wash | Perfekcyjna symbioza ergonomicznego designu, piękna i funkcjonalności.

Vida Chair

Cechy

Elegncka kombinacja zaokrąglonych kształtów i ergonon-

		

micznego designu.

•

•
		
•

Obicie do wyboru z kolekcji Welonda
(40 kolorów)
Możliwość wyboru pomiędzy czterema
rodzajami kolumn
Dostępna z nieruchomym lub regulowanym

		oparciem

Cechy

•

Siedzenie z regulowanym oparciem

•

Podłogowe podłaczenie do wody

•

Obicie do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Regulowna umywalka porzez mechanizm dźwigniowy

•

Kolumna wykonana z wytrzymałego metalu pokrytego lakierem

		

epoksydowym (w srebrnym kolorze)

•

Podstawa wykonana z białego tworzywa sztucznego

•

Głęboka umywalka z jednouchwytową bacterią umywalkową i nie

		

kapiącym uchwytem prysznicowym

Dostępne również z •
•

Bocznym podłączeniem do wody
Osobnym podnóżkiem
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Viva la Vida

Vida Desk | Kompletny zestaw Vida; z możliwością wprowadzenia zmian
w ukladzie szafek.

Vida Style
Stwórz oazę spokoju, która doskonale stapia się z okrągłymi, ergonomicznymi kształtami Vida.
Cechy

•

Szeroki wybór drewnianych oklein z kolekcji drewna Welonda

•

Dostępny jako krótki lub długi zestaw (długi zestaw na zdjęciu)

Dostępne również z •

Oświetleniem LED za panelem ściennym

•

Przy krótkim zestawie istnieje możliwość dobrania podnóżka

•

Zamocowany podnóżek przy długim zestawie

•

Wbudowanym gniazdkiem elektrycznym

•

Uchwytem na suszarkę (do zamontowania na ścianie)

Viva la Vida
Cechy

•

Szeroki wybór drewnianych oklein z kolekcji drewna Welonda

•

Dostępny w wersji wąskiej (szerokość: 120 cm) na zdjęciu 		

		

powyżej, lub w wersji szerokiej (szerokość: 174 cm)

Dostępne również z •

Oświetleniem LED ponad listwą
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Straight ahead

WATER | 20

WATER | 22

WATER | 23

Straight
Straight | Funkcjonalny design w prostej formie.

Silver
Cechy

•

Obicie do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

Silver Frame

•

Do wyboru cztery różne rodzaje kolumny

Elganckie lustro z wyszliwowanymi

•

Siedzenie z regulowanym lub nieruchomym oparciem

krawędziami. Dostępne również z półką
dopasowaną kolorystycznie do Twojego
salonu.

Cechy

•

Z zamontowanym podnóżkiem

Dostępne również z •

Półką we wszystkich rodzajach

		

drewnianych oklein Welonda
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Welondamat
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Welondamat | Praktyczne rozwiązanie dla małego salonu.

Cechy

•

Osłona kolumny z czarnego metalu lub stali nierdzewnej

•

Biała lub czarna umywalka z jednouchwytową baterią umywalkową

•

Podłowgowe podłączenie wody

Dostępne również z •
•

Dozownikiem szamponu w umywalce
Bocznym podłączeniem do wody
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“Ogień symbolizuje ciepło, energię, działanie, odwagę i
poświęcenie. Moi koledzy z pracy i ja doświadczamy tego
ciepła codziennie ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za
obicie krzeseł i myjni fryzjerskich w naszej szwalni. Jesteśmy

Armila A. Dewi Jacobs

głęboko ze sobą ‘zszytą’ grupą, poświęconą kreowaniu najbardziej wyszukanych i najpiękniejszych obić. Konsultujemy się między sobą w sprawie najlepszych pomysłów na
wykończenie do każdego nowego modelu i zawsze jesteśmy
zachwyceni efektem. To właśnie to, daje mi energię na każdy
dzień”

Szwaczka
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Be Delighted
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B-Chilled

FIRE | 33

Cechy

D-Light

•

Obicie do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Do wyboru cztery różne kolumny

•

Nieruchome lub regulowane oparcie pod głowę

•

Oparcie fotelu wykończone ozdobnym

D-Light

		

kamieniem lub guzikiem

Do końca przemyślany mebel; nada

Dostępne również z •

Obiciem poduszki w kontrastujących kolorach z kolekcji

Twojemu salonowi intymności i ociepli

		

Welonda (40 kolorów)

go poprzez subtelene oświetlenie i
obecnośc podnożka. Wbudowana
szafka otwiera się i zamyka porzez
naciśnięcie dłonią.

B-Chilled

Cechy

•

Dostępne jako mebel do montażu na ścianie (pojedynczy) lub w wersji wolnostojacej (podwójny)

Wystawne siedzenie z szeroką

•

Antracytowe obicie

gamą obić i rożnorodznymi

•

Drewniany panel przedni dostępny w rozmaitych kolorach z kolekcji drewna Welonda (40 kolorów)

możliwościami wykończeń.

Dostępne również z •

Przymocowaną do biurka nastrojową lampką

•

Wbudowaną szafką z bezuchwytowym zamknięciem

•

Wbudowanym gniazdkiem elektrycznym

•

Przymocowanym uchwytem na suszarkę
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@ Retro
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@Retro

@Retro
Dla miłośników design’u vintage. To pięknie wykończone krzesło w stylu lat 70-tych
nigdy nie przestanie wywierać wrażenia.

Snello
Snello | Prosty i nowoczesny wzór dla Twojego

Cechy
Dostępne również z

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Do wyboru cztery różne kolumny

•

Zamontowanym podnóżkiem

salonu.

Cechy

•

Rama wykonana ze stali nierdzewnej o

		

długości 2,40 metra

Dostępne również z •

Rozmaitymi podnóżkami do wyboru
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Me and Mrs Jones
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Mrs. Jones

Masywny design, który nadaje atmoserę wypoczynku i luksusu.

Włączenie do tego design-u rozmaitych drewnianych oklein i dokładnie
przemyślanego regału za lustrem
sprawia, że ten mebel jest funkcjonalny i ociplający wnętrze.

Forum
Cechy

•

Okleina przedniego panelu i

		

tylnego regału do wyboru z

		

kolekcji drewna Welonda

•
		

Cechy

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Do wyboru cztery różne kolumny

•

Dostępny z nieruchomym lub regulowanym oparciem

•
Dostępne również z •
•

Przejżystego szkła lub z
satynowego szkła
Z przyłączonym podnóżkiem
Gniazkiem elektrycznym w regale
Uchwytem do suszarki w regale
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Mrs. Jones
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Lift Mrs. Jones

Cechy

•

Obudowa pomalowana lakierem epokydowym w kolorze białym, srebrnym lub czarnym.

The Lift to myjnia posiadająca regulację wysokości dzięki opatentowanemu

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

systemowi teleskopowemu. Myjnia Lift może być łatwo połączona z różnymi

•

Krzesło z regulowanym oparciem

górnymi częściami krzeseł, w tym Mrs. Jones.

•

Głęboka umywalka z jednouchwytową baterią umywalkową i nie kapiącym uchwytem prysznicowym

•

Regulowana umywalka poprzez zsuwany system teleskopowy

•

Podłogowe podłączenie wody

Dostępne również z •

Innymi górnymi cześciami krzeseł z kolekcji Welonda

•

Bocznym podłączeniem do wody

•

Osobnym podnóżkiem
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“Powietrze reprezentuje racjonalność, komunikację, handel i
natchnienie. Kocham pracować z faktami, liczbami i proce-

Bianca Schmitt

sami. Moja praca polega na upewnianiu się, że nasze wysiłki
są prawidłowo zarządzane. Jestem bardzo dokładna i skrupulatna, ale również noszę w sobie taką samą delikatność jaką
ma powietrze. To właśnie dlatego zdecydowałam się na ten
mglisty, mistyczny obraz wschodzącego słońca; start nowego
dnia”

Administratorka
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Moonriver
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Belluna

Belluna Wash

Belluna

Belluna Wash

Przetransformuj Twój salon w Bel-

•

Kolory obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

Perfekcyjny dodatek do krzesła Belluna, prezentuje sie doskonale równiez jako osobny mebel.

luna salon. Te eleganckie krzesło może

•

Do wyboru cztery różne kolumny

Szczyt komfortu i wygody.

być połączone z rozmaitymi myjniami

•

Obudowa z matowego metalu i podłokietniki z obiciem

Cechy

Przymocowanym podnóżnikiem

		

fryzjerskimi i z własną konsolą fryzjerską.

Cechy

Dostępne również z •

•

•

Obudowa pomalowana lakierem epoksydowym w 		
kolorze białym, srebrnym lub czarnym
Panele boczne w kolorze białym, srebrnym lub 		

		czarnym
•
		
•
		

Kolory obicia do wyboru z kolekcji Welonda
(40 kolorów)
Głęboka umywalka z jednouchwytową baterią 		
umywalkową i nie kapiącym uchwytem

		prysznicowym

Dostępne również z •

Zamkniętym przodem (bez elektryczngo

		

elementu pod nogi)

•

Bocznym podłączeniem do wody

•

Osobnym podnóżkiem

•

Regulowana umywalka poprzez pedał

•

Podłogowe podłączenie do wody

AIR | 52

AIR | 53

Belluna Relax

Belluna Relax
Belluna łączy w sobie spokój z luksusem. Bel-

Belluna Style

luna Relax zapewni Twojemu klientowi uczucie

Belluna Style

odprężenia. Te krzesło wygląda olśniewająco

Główny element Twojego salonu. Ta konsoleta

osobno, a gdy stoi w rzędzie wywołuje

fryzjerska składa sie z wytrzymałej metalo-

ogromne wrażenie.

wej ramy, pokrytej lakierem epoksydowym,
otaczającej lustro i szklaną półkę. Wbudowane oświetlenie delikatnie rozjaśnia przestrzeń
pomiędzy ramą i lustrem.

Cechy

•

Regulowana umywalka poprzez pedał

Cechy

•

Dostępna z wbudowanym oświetleniem,

•

Podłogowe podłączenie do wody

		

przymocowanym podnóżkiem i półką ze

•

Obudowa pomalowana lakierem epoksydowym w kolorze białym, srebrnym lub czarnym

		

szkła satynowego

•

Panele boczne w kolorze białym, srebrnym lub czarnym

Dostępna również z •

Osobnym uchwytem na suszarkę

•

Kolory obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Głęboka umywalka z jednouchwytową baterią umywalkową i nie kapiącym uchwytem prysznicowym

Dostępne również z •

Bocznym podłączeniem wody
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Reflection in Violet
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Violet
Violet

Delta Violet
Cechy

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

Delta Violet

Perfekcyjne krzesło do mniejszego salonu;

•

Do wyboru cztery różne kolumny

Myjnia Delta może być bezproblemowo

cieszy oko nie tracąc przy tym na wytrzymałości.

•

Z nieruchomym lub regulowanym oparciem (poprzez pedał)

połączona z rozmaitymi górnymi częściami

•

Podłokietnik pokryty warstwą chromową i z obiciem albo podłokietnik

krzeseł, a kolumna jest dostępna w rozmaitych
kolorach. Na tym zdjęciu Delta jest połączona z

		plastikowy

Violet.

Cechy

•

Panele boczne w kolorze białym, srebrnym lub czarnym

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Dozownikiem mydła

•

Podłokietnik pokryty warstwą chromową i z obiciem albo 				

•

Osobnym podnóżkiem

		

Dostępne również z •

podłokietnik plastikowy

•

Violet posiada ruchome oparcie (poprzez pedał)

•

Biała lub czarna umywalka z jednouchwytową baterią umywalkową

•

Umywalka z regulacją wysokości poprzez pedał

•

Podłogowe podłączenie wody

•

Obudowa pomalowana lakierem epoksydowym w kolorze białym, srebrnym lub czarnym.

Innymi górnymi częściami krzeseł
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Reflex
Reflex
Konsola fryzjerska cechująca sie najlepszą jakością
szkła satynowego i subtelnym podświetleniem.

Cechy

•

Dostępna jako meblościanka lub jako

		

podwójny mebel wolnostojący.

Dostępne również z •

Szklaną półką

•

Podnóżkami do wyboru

•

Gniazdkiem elektrycznym w wersji wolnostojącej

•

Zamontowanym uchwytem na suszarkę

•

Pasującym bocznym stolikiem

Reflex Desk | Wyrafinowana jakość szkła satynowego i subtelne
podświetlenie.

Reflex
Cechy

•

Drewniane okleiny do wyboru z kolekcji drewna Welonda

•

Dostępne w wersji wąskiej (szerokość: 113 cm) jak na zdjęciu, i w

		
•

wersji szerokiej (szerokość: 168 cm)
Z możliwością wprowadzenia zmian w układzie szafek

Under a shining Star
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Star

Star
Lekkie, nowoczesne i elastyczne. To krzesło

Fortuna

nie zajmuje dużo miejsca i doskonale wygląda

Fortuna

w każdym salonie.

Elegancka konsoleta fryzjerska wykonana ze
szkła; cieszy oko i gra ze światełem.

Cechy

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

Cechy

•

Do wyboru cztery różne kolumny

		

panelem lustrzanym

•

Dostępne z nieruchomym lub regulowanym oparciem

Dostępna również z •

Ośwetleniem na tylnej części lustra

•

Pokryte warstwą chromową z plastikowymi podłokietnikmi

•

Konsoleta jest wykonana ze szkła satynowego z

•

Podnóżnikiem do wyboru

•

Osobnym uchwytem na suszarkę
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“Ziemia reprezentuje materię, strukturę, siłę i niezawodność.
Ziemia daje nam wszystko co nam potrzeba do przetrwania.
Ziemia pozwala nam z niej korzystać i daje nam niezliczoną
liczbę form.

Mohammed Issarti

Ja przetwarzam ziemię. Jako spawacz moim zadaniem

Spawacz

jest by przetransformować metal w produkty posiadające
strukturę i stabilność. Moi koledzy z pracy nazywają mnie Mr.
Mo. To właśnie dlatego zdecydowałem się pozować do tego
zdjęcia obok Mr. Mo.
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The story of Mr Mo
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Mr Mo

Mr Mo
Mr Mo oferuje wytrzymały i elegancki design,
okrągłe kształty z detalami ze stali nierdzewnej

Mr Mo Barber

I satynowym wykończeniem. Dostępny nietylko
jako krzesło do strzyżenia, ale również do myjni
fryzjerskiej albo jako krzesło dla panów.

Mr Mo Barber
Mr Mo barber krzesło dla panów. Dzięki skromnym rozmarom te wytrzymałe krzesło dla panów doskonale nadaje
się do zakładów fryzjerskich dla rodzin.
Cechy
Cechy

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Kolory obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Dostarczany z kolumną w kształcie trąbki/ pompką i z plastikową osłonką pod nogi.

•

Do wyboru cztery różne kolumny

•

Z regulowanym oparciem

•

Z nieruchomym i regulowanym oparciem (wysokim)

Dostępne również z •

Regulacją wysokości podgłówka
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Lift Mr Mo
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Cechy

•

		

Obudowa pomalowana lakierem epoksydowym w
kolorze białym, srebrnym lub czarnym

Flagstyle

•

Kolory obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Siedzenie z regulowanym oparciem

Flagstyle

•

Głęboka umywalka z jednouchwytową baterią 		

Konsoleta fryzjerska w opływoych kształtach

umywalkową i niekapiącym uchwytem prysznicowym

wykonana ze stali nierdzewnej i satynowego szkła z

Regulowana umywalka poprzez zsuwany system

lustrem w celu stworzenia lekkiego, industrialnego

		
•

		teleskopowy
•

wyglądu.

Podłogowe podłaczenie wody

Dostępne również z •

Innymi górnymi częściami krzeseł

•

Bocznym podłączeniem do wody

Cechy

•

		

mebel wolnostojący (pojedynczy i podwójny)

•

Może być zamontowana na podłodze lub do

		
•

Lift Mr Mo

Dostępna do montażu na ścianie lub jako

Dostępne również z •

sufitu
Mebel ze stali nierdzewej ze szkłem
Szklaną półką

Lift to myjnia fryzjerska z regulacją wysokości umywalki cechująca się opatentowanym systemem teleskopowym. Myjnia Lift

•

Podnóżkami do wyboru

może być bezproblemowo połączona z rozmaitymi górnymi częściami krzesł, w tym Mr Mo.

•

Uchwytem na suszarkę na stojaku

•

Wieszakiem na torebkę na stojaku
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Move on
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Alpha 1000

Tellus
Alpha 1000

Tellus

A sturdy and lavishly upholstered gents’ chair featuring

Konsoleta fryzjerska z obiciem zamiast

high-quality stainless steel details. Wytrzymałe i wys-

drewna. Dostępna w takich samych

tawnie obite krzesło dla panów cechujące się detalami

okleinach i stylach jak krzesła Welonda

wykonanymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

w celu zagwarantowania perfekcyjnej
spójności Twojego salonu.

Cechy

•

Kolory obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Dostarczany z kolumną w kształcie trąbki/ pompką i z plastikową osłonką pod nogi.

•

Z regulowanym oparciem i z regulowanym podgłówkiem

•

Z przymocowanym podnóżkiem lub w kombinacji z regulowanym oparciem

Cechy

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Wybór drewnianej okleiny półki z kolekcji drewna Welonda

Dostępne również z •

Podnóżkiem do wyboru
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Move

Move

Cechy

•

Alumniniowy statyw w kolorze czarnym lub białym

Te dwa ramiona obrotowe są ideal-

•

Biała lub czarna umywalka z jednouchwytową bacterią umywalkową

nym rozwiązaniem dla mniejszego

•

Wyposażona w mechanizm do obracania i poczylania zlewu dla

salonu lub dla stylisty, który pragnie
dodać dodatkową myjnię bez stracenia
przestrzeni.

		
•
		

maksymalnej kontroli
Optymalna regulacja poprzez obracanie i nachylenie myjni dla
pełnej kontroli

•

Dwa ramiona obrotowe gwarantują makysmalny zasięg

•

Podłogowe podłączenie do wody

Dostępne również z •

Bocznym podłączeniem wody
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Pure luxury
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Glò

Pure
Pure
Pure refinement gwarantuje tej konsolecie,
która jest dostępna jako meblościanka lub
jako zestaw wolnostojący. Okleina panelu
bocznego i pułki są do wyboru.

Cechy

•

		

Glò | Czarujący, prosty i opływowy design. Glò czuje się jak w domu w bardziej 		
przestrzennych salonach.
•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Do wyboru cztery różne kolumny

jako wolonostojący mebel (pojedyncza i

		podwójna)
•

Cechy

Dostępna jako meblościanka (pojedyncza) i

Drewniane okleiny panela bocznego i półki

		

są do wyboru z kolekcji drewna Welonda

Dostępne również z •

Ośwetleniem (tylko przy meblościance)
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Down to earth
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Samoa
Samoa Chair | To nie tylko piękno z którego można być dumnym ale również ostoja.spokoju.
Cechy

•

Kolor obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Do wyboru cztery różne kolumny

Dostępne również z •

Zamocowanym podnóżkiem

Samoa
Samoa Wash | Ten niesamowicie funkcjonany mebel jest oazą komfortu w Twoim salonie, a to wszystko za sprawą regulacji wysokości umywalki dla maksymalnej użyteczności.

Cechy

•

Obudowa pomalowana lakierem epoksydowym w kolorze białym, srebrnym lub czarnym

•

Kolory obicia do wyboru z kolekcji Welonda (40 kolorów)

•

Głęboka umywalka z jednouchwytową baterią umywalkową i niekapiącym uchwytem prysznicowym

•

Regulowana umywalka poprzez zsuwany system teleskopowy

•

Podłogowe podłączenie do wody

Dostępne również z •

Elektrycznie regulowaną cześcią fotela pod nogami

•

Masażem powietrznym połączonym z elektryczną regulacją fotela pod nogami

•

Masażem Shitatsu połączonym z elektryczną regulacją fotela pod nogami

•

Bocznym podłączeniem wody
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Perfect
Perfect Style | minimalistyczny design, który oferuje maksymalną.funkcjonalność

Cechy

•

Drewniane okleiny do wyboru z kolekcji drewna Welonda

•

Dostępne jako mebel wolnostojący (z lustrami po obu stronach) lub jako

		

Dostępne również z

meblościanka

•

Dostępne w długościach: 110 cm, 240 cm i 260 cm

•

Wbudowanym gniazdkiem elektrycznym

•

Uchwytem na suszarkę
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Bull

EN199 Lavendel

046 Schwarz

157 Anthrazit

135 Bahama Beige

136 Crema

133 Weiss

EN303 Lilas

EN302 Magenta

139 Kirsche

EN305 Orange

EN304 Sonnengelb EN301 Gelbgrün

EN141 Türkis

EN169 Kornblume

0777 Palisander

0779 Rodeo

0811 Schwarz

0812 Granit

0852 Mohn

0880 Schwarz

0901 Mocca

Kolekcja kolorów Welonda

Plata

Buffalo

417 Schwarz

420 Anthrazit

427 Blei

445 Dark Chocolat

413 Marone

412 Sherry

Socodilo
Country
483 Amethyst

411 Kirsche

421 Kirsch Rot

410 Mango

414 Olive

425 Limone

407 Fango

408 Smoke

401 Birke

406 Perle

433 Kiesel

419 Combra Weiss

0933 Atoll
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Colophon
Design: Graphic Design, Driebruggen
Photography: Marco Hamoen Fotografie
Lighting: Brinklicht (www.brinklicht.com)

Zrzeczenie się
Do wykonania tego katalogu dołożyliśmy wszelkich strarań. Jednakże, może się zdażyć, że
ten katalog zawiera niechciane rozbieżności i w związku z tym, Welonda zastrzega sobie
prawo do zmieny ich produktów, bez podawania przyczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowanie, kolportowanie i/lub wykorzystywanie tekstu lub zdjęć z tego katalogu przez
osboby trzecie jest niedozwolne bez zgody firmy Welonda.

